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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea asocierii între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul 

Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și S.C. BCI Construct S.R.L. 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.22860 din 23 noiembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.22866 din 23 noiembrie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și 

contracte; 

- avizul nr.177/25.11.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.177/25.11.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.36/21.11.2022 a S.C. BCI Construct S.R.L.; 

- adresa nr.52362 din 17 noiembrie 2022 a Primăriei municipiului Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(7) lit.a) și lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a) și 

lit.f), art.197 alin.(1), (3)-(5) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă asocierea între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, 

Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și S.C. BCI Construct S.R.L. în 

scopul realizării în comun a „Târgului de Crăciun 2022”, în perioada 1 decembrie 2022 – 31 ianuarie 

2023. 

(2) Contribuția Județului Giurgiu constă în punerea la dispoziție a unui patinoar sintetic cu 

accesoriile aferente funcționării, precum și 60 perechi patine. 

 Art.2. Se aprobă Acordul – cadru de asociere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze Acordul de 

asociere. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, S.C.BCI Construct S.R.L., Serviciului Juridic - contencios și 

contracte, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Compartimentului Monitorizare contracte şi 

Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, pentru ducere 

la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general al județului. 

 

 PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu         CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

               Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,28 noiembrie 2022 

Nr.305 

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



Anexă 

la Hotărârea nr.305/28.11.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

ACORD - CADRU DE ASOCIERE 

 

Capitolul 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

1.1. JUDEŢUL GIURGIU prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul 

Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr.10, judeţul Giurgiu, CUI ___________, reprezentat prin 

Preşedinte Dumitru Beianu, denumit în continuare Județul, 

1.2. MUNICIPIUL GIURGIU prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu sediul în 

municipiul Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr.49-51, judeţul Giurgiu, CUI ________________, 

reprezentat prin Primar Adrian Anghelescu, denumit în continuare Municipiul  

 

și 

1.3. S.C. BCI Construct S.R.L., cu sediul social în str. Veterinar, nr. 8, com. Bragadiru, 

jud. Teleorman, având nr. la ORC J34/368/2012, CUI 30499140, reprezentată de Administrator 

Bazavan Ionel Cristian, denumită în continuare BCI CONSTRUCT 

 

În temeiul Hotărârii nr. ___ din _________ 2022 a Consiliului Județean Giurgiu, 

Hotărârii nr. ____ din ____________ 2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu și _____ 

Capitolul 2. OBIECTUL ASOCIERII  

2.1. Părțile, de comun acord, au încheiat prezentul acord de asociere, în scopul realizării 

în comun a ”Târgului de Crăciun 2022”, în perioada 1 decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023.  

Capitolul 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

3.1.1. Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu va aduce ca aport în asociere un 

patinoar sintetic și accesoriile aferente, precum și 60 perechi patine închiriate în scopul 

organizării ”Târgului de Crăciun 2022”. 

3.1.2. Județul va preda spre folosință și exploatare patinoarul sintetic și accesoriile sale 

BCI CONSTRUCT, pe bază de proces – verbal de predare primire în care vor fi stipulate expres 

obligațiile și răspunderea părților. 

3.1.3 Județul și BCI CONSTRUCT vor colabora pentru accesul gratuit al copiilor 

instituționalizați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu, în sensul că Județul va comunica cu cel puțin 24 de ore înainte lista copiilor și 

programul de acces la patinoar. 

3.1.4 Județul va asigura, prin instituțiile din subordinea Consiliului Județean Giurgiu, 

desfășurarea unor activități cultural – artistice cu caracter specific sărbătorilor de iarnă.  

 3.2.1 Municipiul Giurgiu va aduce ca aport în asociere terenul din incinta Parcului 

,,ALEI”  în suprafață de  24145 mp,  situat în municipiul Giurgiu. 

 3.2.2 Municipiul va asigura instalarea unui BRAD DE CRĂCIUN, ornamentat conform 

tradițiilor și va marca spațiul prin INSTALAȚII LUMINOASE care să creeze ambientul 

sărbătorilor de iarnă. 

3.2.3 Municipiul va susține desfășurarea unor spectacole de către Centrul Cultural „ION 

VINEA”. 

3.3.1. BCI CONSTRUCT va desemna persoana/persoanele care vor fi prezente la 



instalarea patinoarului și care vor fi instruite în vederea exploatării acestuia.  

3.3.2 BCI CONSTRUCT va primi spre folosință și exploatare patinoarul sintetic și 

accesoriile sale, precum și 60 perechi patine pe bază de proces verbal de predare - primire în care 

vor fi stipulate expres obligațiile și răspunderea părților. 

 3.3.3 BCI CONSTRUCT va asigura exploatarea patinoarului sintetic pus la dispoziție de 

Județ în cadrul ”Târgului de Crăciun 2022” și va amplasa 1-2 căsuțe în care va comercializa 

produse specifice sărbătorilor de Crăciun. 

 3.3.4 BCI CONSTRUCT va asigura integritatea patinoarului sintetic, a accesoriilor și a 

patinelor, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul Contract, fiind obligat să le 

restituie în starea în care le-a preluat. 

 3.3.5 BCI CONSTRUCT va asigura accesul gratuit al copiilor instituționalizați în cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu la ”Târgul de Crăciun 

2022”, pe toată perioada desfășurării acestuia, conform solicitărilor Județului. 

3.3.6 BCI CONSTRUCT va oferi pachete cu dulciuri copiilor instituționalizați în cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu prezenți la ”Târgul de 

Crăciun 2022”. 

 

Capitolul 4. DURATA CONTRACTULUI 

 4.1. Durata contractului este 1 decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023. 

 

Capitolul 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

 5.1. Prezentul contract încetează: 

a) la expirarea termenului stabilit;  

 b) ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi; 

 5.2. Prezentul contract încetează de drept în cazul apariției unor modificări legislative 

care împiedică realizarea Târgului de Crăciun. 

 

Capitolul 6. DISPOZIȚII FINALE 

 6.1. Orice modificare a prezentului contract va fi valabilă numai atunci când este 

convenită în scris de toate părţile, prin act adiţional. 

6.2. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea 

prezentului acord se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă aceasta nu este posibilă, de către 

instanţele de judecată. 

6.3.Toate comunicările care urmează a se efectua între părți, ca urmare a derulării 

contractului vor fi făcute în scris, fax, telefon sau e-mail. 

6.4. Părţile consimt că prezentul acord este guvernat de legea română.  

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de  

3 (trei) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 

   JUDEŢUL GIURGIU,                         MUNICIPIUL GIURGIU, 

                   prin                                                                             prin  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU  

 

    

   S.C. BCI CONSTRUCT S.R.L. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu    

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                    Aurelia Brebenel 


	Capitolul 6. DISPOZIȚII FINALE

